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I ett av de många brev 
som vår kvinnliga 
komminister i Nö-

dinge församling har fått 
står det:
”Vår förhoppning är att 
kyrkorådet tar sitt förnuft 
till fånga och utser Dig 
till kyrkoherde. Det är 
stor uppslutning för dig 
och i demokratins anda 
borde verkligen en fråga 
om ny kyrkoherde ställas 
till allmänheten - för det 
är ju ändå mot allmänhe-
ten du verkar”.

Vi församlingsbor 
tycker att det borde vara 
självklart att en präst som 
verkat i församlingen i 13 
år och som är kvalificerad 
och omtyckt skulle få tjäns-
ten som församlingens nya 
kyrkoherde eftersom:
• Personalen vill ha henne 
som chef och arbetsledare
• Församlingen vill ha 
henne som kyrkoherde
• Alla fyra fackförbun-
den, kyrkA, SKTF, Lärar-
förbundet och 
Kommunal, 
förordar vår 
komminister.

Försam-
lingens kyrko-
råd valde ändå 
en man från 
ett annat stift 
som ingen i 
vår församling 
känner.

Några i kyrkorådet 
annonserade ut tjänsten 
en andra gång utan att in-
formera alla i kyrkorådet 
samt den enda sökanden, 
vår kvinnliga komminis-
ter. Dessutom erbjöd man 
den valde prästen tjänsten 

i förväg, innan hela kyrko-
rådet röstat i frågan. Han 
ombads tacka ja för ”om du 
inte tar tjänsten kommer vi 
att gå ut en tredje gång”. 
Man la locket på och svara-
de inte på frågor från för-
samlingsborna. En försam-
lingsbo lyckades nå kyrko-
rådets ordförande och blev 
mycket illa bemött bland 
annat med orden: ”det är 
vi som bestämmer och vi 
skall anställa den kyrko-
herde vi vill ha”.

Är det så här det skall gå 
till? Är det på det här sättet 
som svenska kyrkans för-
samlingar skall styras? Att 
man låter sig väljas som 
förtroendevald och sedan 
inte alls lyssnar på vad för-
samlingsborna vill?

Vid röstningen blev vi 
församlingsbor överkör-
da av socialdemokraternas 
majoritet. Konstigt med 
tanke på att deras viktigas-

te fråga 
inför kyr-
kovalet 
var att en 
gång för 
alla sätta 
stopp för 
kvinno-
prästmot-
ståndet. 
Om man 

nu tillsatt en kvinna hade 
man klart och tydligt visat 
att man tar denna fråga på 
allvar när man nu verkli-
gen hade chansen. (I vårt 
stift är det mindre än 1 % 
av de kvinnor som är präs-
ter som är kyrkoherdar). 
Andra skäl till att inte an-
ställa vår kvinnliga kom-

minister är diffusa och ose-
riösa som nedan:
• ”hon kommer aldrig att 
orka”
• ”hon har inte den ad-
ministrativa förmåga som 
krävs”
• ”personalen kommer 
att linda henne kring sina 
fingrar”
• ”man skall inte bli kyrko-
herde i den församling där 
man tidigare varit kommi-
nister”

Församlingens upp-
fattning är att dessa argu-
ment inte håller. Vi tycker 
egentligen inte att detta är 
några argument. Vi menar 
att man i en församling 
skall lyssna på medlem-
marna och de som dag-
ligen tar del av prästens 
tjänster. Personliga motiv 
får inte ligga till grund för 
ett så viktigt val som val 
av församlingens kyrko-
herde.

Enda sättet tycks vara att 
församlingsborna enas om 
att tillfälligt gå ur svens-
ka kyrkan så att kyrkorå-
det förstår vårt missnöje? 
De lyssnar ju ändå inte på 
vare sig anställda, oss för-
samlingsbor eller fackför-
bund.

Heléne Egeberg
(kyrkoavgiftsbetalande 

medlem i 
Nödinge församling)

Efter vad som fram-
kommit, angående 
tillsättande av ny 

kyrkoherde, så kan man 
tro att vi lever under en 
diktatorisk ledning med 
en maktlysten samman-
sättning i Nödinges kyr-
koråd och absolut inte  i 
en demokratisk anda. Så 
långt ifrån demokratisk, 
man kan komma, skulle 
jag vilja säga.

Man sitter i kyrkorådet, 
för att arbeta för kommu-

nens invånare, och kom-
munens invånare vill i 
detta fallet ha den kvinnliga 
prästen Vivianne Wetter-
ling. Hon finns redan an-
ställd och verkar i kommu-
nen och är så omtyckt, som 
någon kan bli. En helt un-
derbar präst och medmän-
niska. Jag skulle vilja säga, 
att det finns hur mycket 
positiva omdömen, som 
helst om denna präst, mer 
omtyckt kan ingen vara. 
Invånarna vill ha henne, 
och ingen annan!

Hur kan det få gå till på 
detta sätt i ett demokra-
tiskt samhälle - nej, i detta 
ärende finns ingen demo-
krati! 

Är det för att visa sin 
makt eller vad är det för in-
tressen, som visar sig här?

Annbritt

Ett sällsamt skåde-
spel går nu av sta-
peln genom Kyrko-

rådet i Nödinge försam-
lings försorg. En ny kyr-
koherde skall tillsättas. En 
bred allmän önskan är att 
prästen Vivianne Wet-
terling skall utnämnas. 
Vivianne har gjort sig känd 
i församlingen genom sin 
positiva inställning, sitt 
deltagande och ödmjukhet. 
Många har redan visat sitt 
stöd för Vivianne.

Man vill ju tro att kyrkan 
och dess representanter 

skall ha församlingens stöd, 
men si det vill inte politi-
kerna. Förmodligen är inte 
Vivianne socialdemokrat 
och därför vill inte damer-
na i Kyrkorådet att Vivian-
ne skall få tjänsten, trots all-
mänhetens önskan.

Allmänheten ser inte 
kyrkan som politisk utan 
som en bärare av kristen-
domen. Kristendomen skall 
inte styras av ett gäng ”so-
cialdemokratiska talibaner” 
utan skall på ett ödmjukt 
sätt förmedlas av en präst 
som har församlingens för-
troende.

En totalt okänd ”gubbe” 
är Kyrkorådets mening – 
man häpnar över denna brist 
på folklig förankring.

Vi vill ha Vivianne Wetter-
ling till kyrkoherde och inte 
en politiskt tillsatt ”nicke-
docka”.

”Förtroende före politik”

Vi förstår varför man lämnar Svenska kyrkan

Kyrkoherde i Ale kommun

Nej till politiskt tillsatt ”nickedocka”

>>Är det så här det skall 
gå till? Är det på det här 
sättet som svenska kyr-
kans församlingar skall 

styras?<<

NÖDINGE. Harry Hultén 
heter Nödingeförsam-
lings kyrkoherde från 
och med första oktober.

Vara-bon med längtan 
efter västkusten ser 
fram emot att tillträda 
tjänsten.

– Jag tycker det känns jätte-
roligt och bra att börja jobba i 
Nödinge, säger Harry som för 
närvarande jobbar kvar i Vara 
församling, även där som kyr-
koherde. 

Efter 24 år i Vara börjar han 
känna att det är dags att dra 
vidare.

– Jag tycker att det känns 

tråkigt att lämna församling-
en, men längtan mot västkus-
ten har dragit i mig länge nu, 
så det är dags, säger Harry och 
förklarar att längtan mot väst 
drev honom att söka kyrko-
herdejobbet i Nödinge. Han 
har tidigare jobbat som präst 
i Skepplanda församling och 
nu ser han framemot att ta sin 
an Nödinge.

– Jag går in i detta med 
goda avsikter och kommer 
att göra mitt bästa för att göra 
en bra församling bättre! Jag 
har pratat lite med persona-
len i församlingen och det 
verkar vara ett härligt gäng 
som jobbar där.

Till en början kommer 
Harry att pendla mellan Vara  
och Nödinge, men i framti-
den planerar han att bosätta 
sig där.

– Jag tycker att det är vik-
tigt att bo där man jobbar. 
Man måste skapa en relation 
till församlingsborna, genom 
att mötas ute i det dagliga 
livet, säger Harry  och påpe-
kar att även föreningslivet är 
viktigt. Nu måste han bara 
hitta bostad.

– Vad jag förstått är det inte 
det lättaste att hitta bostad 
däromkring, säger han med 
ett skratt.

ALMA TRISCHLER

Harry Hultén - Nödinges 
nya kyrkoherde

NÖDINGE. Trots alla 
protester från upprörda 
församlingsbor och 
långa namnlistor förlo-
rade Vivianne Wetter-
ling valet om Kyrkoher-
deposten.

Vad som händer nu 
vet hon inte.

– Det är ju jättetråkigt, men 
i slutet var det nästan väntat, 
säger Vivianne Wetterling 
som trots ett stort stöd bland 
både församling och personal 
inte fick jobbet.

Nu ter sig framtiden osäker 
för Vivianne. Hon vet inte 
längre om hon skall jobba 
kvar eller ej.

– Å ena sidan trivs jag bra 
i församlingen, men jag vill 
kliva vidare och göra någon-
ting annat de tio år jag har 
kvar, så jag har börjat se mig 
om efter andra jobb, säger 
hon.

Det står heller inte klart 
om det kommer att ske någon 
överklagan. Vivianne har be-
ställt papprena men hon fun-
derar fortfarande på om hon 
skall överklaga eller ej.

– Jag fick nyligen Harrys 
meriter, för att kunna jämföra 
skillnaden mellan oss. Förut-
om att han jobbar som kyrko-

herde och varit präst en längre 
tid, så har vi samma meriter, 
säger Vivianne som menar att 
det inte borde räcka.

Kämpade hårt
Lisbeth Hirsch är en av de 
många församlingsbor som 
kämpade hårt för att få Vivi-

anne som kyrkoherde.
– Det är klart att man är 

besviken, de borde lyssna till 
våra önskemål i församlingen 
när de beslutar, säger hon.

Omröstningen i kyrkorå-
det slutade 4-6 med siffran 
för Vivianne först.

ALMA TRISCHLER

Framtiden oviss för Vivianne

Vivianne förlorade kyrkoherdevalet trots församlaingens 
stöd.

Nu kan du 
tanka etanol 
E85 hos oss!

Älvängen

0303-74 60 61


